
Roztwór przyśpieszający utwardzanie farby.

• Ułatwia wczesne taśmowanie (pakowanie) wymalowanych powierzchni
• Nie stosuje się do farb typu TEMADUR HB
• Stosowany jako przyśpieszacz utwardzania farby i lakierów poliuretanowych typu

TEMADUR (TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90 oraz TEMADUR CLEAR)

0,9 kg/l.

Ilość przyśpieszacza (+23ºC)

Czas przydatności do stosowania 4 godz. 1 godz. ½ godz.

Taśmowanie / pakowanie 24 godz. 8 godz. 4 godz.

Max. 10% obj. (na objętość mieszaniny farby + utwardzacz).
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Najpierw oddzielnie wymieszać bazę z utwardzaczem, następnie dodać właściwą ilość
przyśpieszacza. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Thinner 1048 i
dobrze wymieszać. Należy zwracać uwagę na skrócony czas przydatności do
stosowania mieszanki oraz rozpocząć prace malarskie przed jego upływem.

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie

możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i
doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy

prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu
do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się

na własną odpowiedzialność użytkownika.
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